
TÁJÉKOZTATÓ 
a szélessávú hálózatok fejlesztését elősegítő kormányzati intézkedésekről szóló 
1338/2015. (V.27.) Korm. határozat 1. pontjának végrehajtásához kapcsolódó, 

hálózatfejlesztési beruházások engedélyezéséhez szükséges vagyonkezelői 
hozzájárulások kiadásáról 

 
 
Ügyintézésre jogosult szerv megnevezése: Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság  
 
Székhelye: 4024 Debrecen, Sumen u. 2. 
 
Képviselője: Dr. Kovács Zita igazgató 
 
Elérhetőségei: telefon: 06-52/529-920, Fax: 06-52/529-940 
e-mail cím: hnp@hnp.hu 

honlapja: www.hnp.hu 

 
Hálózatfejlesztési beruházásokhoz kapcsolódó vagyonkezelői hozzájárulások kiadása típusú 
ügyekben illetékes ügyintéző neve: Korhánné Nagy Tünde birtokügyi előadó 
elérhetősége: tunde@hnp.hu, telefon: 06-52/529-936. 

 
Hálózatfejlesztési beruházásokhoz engedélyezési eljárásához szükséges vagyonkezelői 

hozzájárulások kiadásának eljárásrendje 
 
- A vagyonkezelői hozzájárulás kiadására irányuló kérelmet az 1. sz-ú melléklet szerinti 
„KÉRELEM ADATLAP” –on kell benyújtani egy példányban postai vagy elektronikus úton (e-
mail) illetve személyesen az Igazgatóság székhelyén ügyfélfogadási időben (www.hnp.hu).  
 
A kérelemhez  csatolandó mellékletek: 
 

- Hálózat fejlesztési beruházás tervdokumentáció másolati példánya 

- Hálózat fejlesztési beruházás legfeljebb 1:25 000 léptékű nyomvonal térképe 
(amennyiben rendelkezésre áll nyomvonal térkép digitális formátumban, shape 
fájlok formájában) 

- A beruházással érintett ingatlanokra vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás (NFA, MNV 
zrt.) másolati példánya, amennyiben már rendelkezésre állnak.  

- A beruházás engedélyezésével összefüggő (amennyiben a kérelem benyújtásakor 
rendelkezésre állnak) hatósági engedélyek, szakhatósági állásfoglalások másolati 
példánya. 

- Amennyiben a kérelemhez csatolandó dokumentumok elektronikus formában is 
rendelkezésre állnak, úgy azokat elektronikus úton is be lehet benyújtani.  

- A benyújtott dokumentumokat az Igazgatóság nem szolgáltatja vissza, irattározási 
célból azok megőrzésre kerülnek. 

 
- Ügyintézés ideje: Benyújtástól számított 30 nap. Ügyintézési határidőbe nem számít 

bele a hiánypótlási eljárás ideje, illetve amennyiben az ügyintézési eljárás 
valamilyen okból az ügyfél kérésére  felfüggesztésre kerül.  

 
- Kiadmányozás: A vagyonkezelői hozzájárulás dokumentum a kérelem adatlapon 

feltüntetett eredeti példányszámban postai úton kerül megküldésre. Amennyiben 
személyesen kívánják a kiadmányt átvenni, úgy azt kérelem benyújtásakor, de 
legkésőbb az ügyintézési idő alatt írásban kell az illetékes ügyintéző részére 
jelezni. 

 

  

 
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság     1. sz-ú melléklet 

mailto:hnp@hnp.hu
http://www.hnp.hu/
mailto:tunde@hnp.hu


4024 Debrecen, Sumen u. 2. 
 

KÉRELEM ADATLAP 
VAGYONKEZELŐI HOZZÁJÁRULÁS KIADÁSÁHOZ 

/a szélessávú hálózatok fejlesztését elősegítő kormányzati intézkedésekről szóló 
1338/2015. (V.27.) Korm. határozat 1. pontjának végrehajtásához/ 

 
Kérelmező (szolgáltató) neve:____________________________________________________  
 
Székhelye: ____________________________________________________________________ 
 
Cégjegyzékszám: _______________________________________________________________  
 
Törvényes képviselője: __________________________________________________________  
 
Kijelölt kapcsolattartó személy neve:______________________________________________  
 
elérhetősége (e-mail cím, telefonszám): ___________________________________________  
 

Tervezett beruházás megnevezése, projekt címe, projekt azonosító száma: _____________  
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Tervezett beruházás rövid leírása: ________________________________________________  
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Beruházás tervezett kezdő időpontja: __________________________________ 
 
Beruházás várható befejezési időpontja: ________________________________  
 
Beruházással érintett ingatlanok pontos felsorolása:  
 

Település Hrsz. Alrészlet Művelési ág Ingatlan 
területe 

(hektár, m2) 

Beruházással 
érintett 
terület 

 
(hektár, m2) 

      

      

      

      
      

 
Csatolt mellékletek felsorolása: __________________________________________________  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Vagyonkezelői hozzájárulás kérelmezett példányszáma: ________________  
 
Dátum: _______________, ______ év ___________hó ____nap 
 
        _______________________ 
 cégszerű aláírás 


